
res. Conectado a um iPhone, o celular 
da Apple, o Moris é usado para regis-
trar as características de um rosto e da 
íris, a parte colorida do olho. O mate-
rial recolhido é enviado remotamente 
para ser comparado com imagens de 
criminosos existentes no banco de da-
dos da polícia. O resultado, que pode 
ser a identificação positiva de um fora-
gido ou de um terrorista, e' obtido em 
segundos. 

A tecnologia do Mo-
ris era até recentemente 
usada apenas pelos mili-
tares, especialmente no 
Iraque e no Afeganistão. 
Ajudou, por exemplo, a 
identificar o corpo de 
Osama bin Laden. morto 
por um comando ameri-
cano em seu esconderijo 
no Paquistão, três meses 
atrás. O equipamento pa-
ra uso policial é dez ve-
zes mais leve, mais pre-
ciso na coleta de dados e, 
ao contrário do modelo 

militar, pode acessar o banco de da-
dos de qualquer lugar que disponha 
de uma rede de celular. Os soldados 
precisam de cabos para ligar seus dis-
positivos aos computadores. O apare-
lho é fácil de ser utilizado nas ruas 
pela polícia. Posicionado a 1 metro de 
distância de um rosto, o Moris regis-
tra 130 características faciais. Isso é o 
bastante para que seja feita a compa-
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Método do terror 

Os assaltos a caixas eletrônicos com 
o uso de explosivos começaram no 

ano passado e viraram uma nova moda-
lidade criminosa. Foram 36 ataques em 
São Paulo, quinze na Bahia e dezesseis 
no Rio Grande do Sul, os estados mais 
atingidos. A técnica utilizada é rudimen-
tar: bastam 250 gramas de dinamite 
para mandar pelos ares o equipamento 
e causar estragos consideráveis nas 
agências bancárias. Duas semanas 
atrás, cinco assaltantes expandiram os 
alvos com um ataque a um posto de 
pedágio no Rio Grande do Sul. Balearam 
um policial nas costas e, no fim, só leva-
ram moedas e dinheiro trocado. Quinze 
dias antes, o cofre de outro pedágio gaú-
cho foi aberto com explosivos. A polícia 
acredita que a dinamite usada nos as-
saltos é roubada ou comprada ilegal-
mente de pedreiras. No ano passado, o 
Exército, que fiscaliza o comércio desse 
material, registrou o roubo de 285 quilos 
de dinamite. Explica o promotor Arthur 
Pinto de Lemos, da Justiça paulista: "Es-
sas quadrilhas roubam bancos desde os 
anos 90. Tempos atrás furtavam os car-
tões para sacar o dinheiro nos caixas. 
Depois passaram a clonar cartões. Como 
a segurança bancária aumentou, resol-
veram simplesmente explodir os caixas". 
Espanta o uso de explosivos, uma arma 
própria do terrorismo, mas o sociólogo 
Luiz Flávio Sapori, do Centro de Pesqui-
sas em Segurança Pública da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais, 
diz que o novo patamar de violência era 
previsível: "Vivemos em uma sociedade 
acostumada ao crime e passiva diante 
dele. Por isso, os bandidos não se inti-
midam e fazem o que querem". 

CAROLINA MELO 

criminosos fichados pe-
las polícias estaduais. 
Está em estudo a inclu-
são das informações 
cadastradas por depar-
tamentos de trânsito e 
pelo FBI, a polícia fe-
deral americana. Em 
breve, o aparelho po-
derá ser usado com ou-
tros smartphones, in-
cluindo aqueles com o sistema Android, 
do Google. 

As experiências mais avançadas 
com biometria no Brasil estão sendo 
feitas pelos bancos. O pioneiro foi o 
Bradesco, que há quatro anos instalou 
sistemas de reconhecimento da palma 
da mão em caixas eletrônicos. A partir 
deste mês. os clientes já podem esco-
lher se usam a senha convencional ou 
apenas a mão para acessar a conta. A 
identificação é feita por um sensor de 
infravermelho que examina o padrão 
de distribuição dos vasos sangüíneos 
na mão, que é único e impossível de 
ser adulterado. 

Explica Laércio Albino Cezar, vice-
presidente e responsável pela área de 
tecnologia do Bradesco: "Um bandido 
pode reproduzir as digitais de um clien-
te ou cortar seu dedo. Mas isso não po-
de ser feito com sua mão. Como a cir-
culação sangüínea cessa de imediato, 
uma mão amputada não é reconhecida 
pelo sensor". A biometria é um alento 
na luta contra o crime. O criminoso po-
de se disfarçar e falsificar seus docu-
mentos. Mas ninguém, exceto Tom 
Cruise. pode mudar todas as caracterís-
ticas da íris de seus olhos. • 

A 
uti

liz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.

Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 30, p. 114-115, 27 jul.  2011. 




